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1 Úvod  

 

V obchodních vztazích dochází často ke konfliktům mezi 

podnikateli a jejich podnikatelské činnosti a tím k narušování 

hospodářské soutěţe. Podnikatelé se snaţí veškerými dostupnými 

prostředky zvyšovat svůj zisk na úkor jiných soutěţitelů a to jak 

prostředky legálními, tak i prostředky nelegálními. Jednání 

podnikatele (soutěţitele) však nesmí způsobit újmu ostatním 

soutěţitelům, právě z těchto důvodů bylo nutné stanovit efektivní 

právní regulaci, která by hospodářskou soutěţ udrţovala v 

přijatelných mezích a nedocházelo tak k nekalosoutěţnímu jednání. 

Pokud podnikatel poruší pravidla hospodářské soutěţe, dopouští se 

nekalo soutěţního jednání a nedovoleného omezování hospodářské 

soutěţe (dle § 42 ObchZ).  

V českém právním řádu je stanoven zákaz nekalé soutěţe. 

Nesmíme ovšem tento zákaz chápat jako zákaz veškeré konkurence 

mezi podnikateli, nýbrţ zákaz chování soutěţitele s cílem poškodit 

jiného soutěţitele nekalým způsobem. 

Bakalářská práce bude členěna do tří hlavních částí. V první 

části bych objasnil základní pojmy týkající se nekalé soutěţe, v druhé 

části bych se zaměřil na příčiny a důsledky vzniku nekalosoutěţního 

jednání, v poslední části bych podrobněji rozebral právní úpravu 

nekalé soutěţe, zhodnotil bych ji a případně bych navrhl moţnosti 

zlepšení. 

Jako cíl jsem si stanovil celkové objasnění pojmů týkající se 

nekalé soutěţe. Hlavním cílem této práce bude zhodnocení stávající 

právní úpravy nekalé soutěţe v České republice a navrhnout moţnost 

zlepšení dle mého názoru, pokud je zlepšení v této oblasti moţné. 

Rovněţ bych se chtěl zaměřit na právní prostředky ochrany obsaţené 

především v obchodním zákoníku. 
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2 Objasnění základních pojmů týkajících se nekalé 

soutěže 

 

V první části bych se zaměřil na vývoj práva nekalé soutěţe a 

objasnění pojmů týkajících se práva nekalé soutěţe. Vysvětlil bych 

pojmy, se kterými se můţeme setkat v rámci nekalé soutěţe. 

 

2.1 Vývoj práva nekalé soutěže 

 

Snaha regulovat právo nekalé soutěţe právními předpisy 

vznikaly aţ ke konci 19. století, kdy jednotlivé státy postupně začaly 

přijímat zákony v oblasti nekalé soutěţe. Právníci a nejen oni si totiţ 

začali všímat, ţe svoboda soutěţe má i negativní stránky a to 

především v tom, ţe ekonomické aktivity vedou k utváření uskupení, 

jeţ se obrací proti hospodářské soutěţi a právě tyto stránky bylo nutné 

regulovat. 

Vůbec první země v Evropě, která přijala zákon zabývající se 

touto problematikou, bylo Německo. První zákon deklaroval princip 

svobody v podnikání. Aţ později, přesně v roce 1896 byl přijat 

zvláštní zákon proti nekalé soutěţi, avšak tento zákon neobsahoval 

tvz. generální klauzuli (v našem právu § 44 odst. 1 ObchZ), proto byl 

zákon brzy obměněn zákonem novým, v němţ jiţ byla tato klauzule 

obsaţena. Tento zákon byl přijat 7. 6. 1909 a po mnoha novelizacích 

můţeme říci, ţe tento zákon je platný v Německu dodnes. [1] 

Po Německu začaly i ostatní evropské země přijímat předpisy v 

oblasti nekalé soutěţe. Rakousko poprvé v roce 1923, následovalo 

Polsko a např. u nás v Československu v roce 1927. "Mimořádný 

význam pro vývoj tohoto zákonodárství měla tzv. Pařížská unijní 

úmluva na ochranu průmyslového vlastnicví z roku 1883, do níž byl 

při její revizi v Bruselu v roce 1900 včleněn čl. 10 bis. Tato 

mezinárodní úprava zavazovala členské státy k zajištění ochrany proti 

nekalé soutěži, a to řadu států motivovalo k přijetí speciálních 
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předpisů."
1
 

V Československu prakticky neexistoval jeden ucelený předpis 

proti nekalé soutěţi, aţ do roku 1927, kdy byl přijat zákon č.111/1927 

Sb. Označován jako zákon proti nekalé soutěţi. Československo bylo 

povinno vydat tento zákon z důvodů přistoupeni k Paříţské unijní 

úmluvě 5. 10. 1919, kde se zavázalo vydat předpis postihující nekalou 

soutěţ. V roce 1950 byla oblast nekalé soutěţe začleněna do 

občanského zákoníku, tím byly zrušeny všechny dosavadní předpisy. 

[1] Od této doby bylo přijato mnoho novel upravující tuto oblast, 

avšak za vrchol snah upravit oblast nekalé soutěţe lze označit rok 

1991, kdy byl přijat nový obchodní zákoník, nekalá soutěţ byla 

upravena v § 44 – 55. Tento zákon vstoupil v platnost 1. 1. 1992 a je 

označován jako zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. S obecným 

zákazem nekalé soutěţe vyvstala povinnost upravit také trestný čin 

nekalé soutěţe. Tento byl začleněn do trestního zákona č. 40/2009 Sb., 

s platností od 1. 1. 2010 po jeho novelizaci. Trestný čin nekalé soutěţe 

je pak upraven v § 248 TrZ., nazýván jako porušení předpisů o 

pravidlech hospodářské soutěţe. 

 

2.2 Hospodářská soutěž 

 

Pojem hospodářské soutěţe najdeme v obchodním zákoníku v 

hlavě páté. V prvním díle pod názvem Účast na hospodářské soutěţi 

najdeme několik podstatných ustanovení. Prvním z těchto ustanovení 

je účast na hospodářské soutěţi, tedy vymezení osob, které se mohou 

účastnit hospodářské soutěţe. Za druhé vymezení toho, co lze chápat 

pod pojmem zneuţití účasti v soutěţi. Zde rozlišuje obchodní zákoník 

nekalé soutěţní jednání a nedovolené omezování hospodářské soutěţe. 

Třetí bod obsahuje úpravu osobní a věcné působnosti ve vztahu k 

ostatním zemím. Tuto úpravu obsahuje obchodní zákoník v § 41 – 43. 

Zákonná definice hospodářské soutěţe neexistuje, tedy můţeme 

říci, ţe ji v ţádném českém právním předpise nenajdeme. Různých 

                                                 
1   ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní právo. 3.

 vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 283 
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definic mimoprávních je však bezpočet, kdybychom shrnuli základní 

znaky jim společné, pak bychom mohli obecně vymezit pojem 

hospodářské soutěţe jako „souběžné usilování několika osob o touž 

věc, o dosažení co nejlepšího výsledku, pokud jde o uspokojení jejich 

zájmů v dané oblasti společenských vztahů.“
2
 Definice se od sebe 

mohou lišit, je to způsobeno právě úhlem pohledu, pod nímţ se 

jednotliví autoři tímto společenským jevem zabývali.[4] 

Jakmile vznikal obchod, vznikala také hospodářská soutěţ. Z 

toho důvodu nelze soutěţi zabránit ani v ekonomice a je její nedílnou 

součástí. Tedy vyvstala otázka jakým způsobem zajistit právní 

ochranu hospodářské soutěţe. V českém právním řádu byl za tímto 

účelem vydán zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe.  

V našem právu je problematika hospodářské soutěţe tradičně 

traktována s tradičním kartelovým právem. Právní normou na ochranu 

proti nenáleţitému jednání, tj. nedovolené kartelizaci a proti zneuţití 

dominantního postavení subjektu na trhu jsou kartelové zákony. 

V České republice je to právě jiţ zmíněný zákon na ochranu 

hospodářské soutěţe. V tomto případě hovoříme o právu na ochranu 

soutěţe, které soutěţ chrání veřejnoprávními předpisy jednak proti 

omezujícímu jednání podnikatelů a úbytku konkurentů na trhu 

v důsledku jejich koncentrace (fůze). Tento proces je podroben 

preventivní kontrole a státnímu povolení. [4] V České republice tuto 

kontrolu provádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe, jehoţ hlavní 

náplň bude kontrola, „zda firmy neuzavírají kartelové dohody, zda 

nezneužívají dominantní postavení, schvaluje fúze společností či 

kontroluje veřejné zakázky a veřejná podpora“.
3
 Oproti tomu právo 

nekalé soutěţe spadá pod normy práva soukromého (subjekty na trhu 

mají rovnocenné postavení), tedy bude se řídit ustanovením 

obchodního zákoníku a stát do této oblasti nebude zasahovat. 

„Podstatou soukromoprávní regulace je především zájem na ochraně 

práv jednotlivce, který se domnívá, že byl na svých právech poškozen. 

Vychází zejména z dispozitivních norem, rovnosti subjektů a možnosti 

těchto subjektů vyžít právem dané ochrany (soudy, orgány státní 

                                                 
2 MUNKOVÁ, J., SVOBODA, P., KINDL, J. Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 3 

3   http://tema.novinky.cz/urad-pro-ochranu-hospodarske-souteze 
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správy)“.
4
 

V hospodářské sféře probíhá soutěţ na dvou frontách a to jak na 

straně nabídky, tak na straně poptávky. Chybný je ovšem pohled, který 

hospodářskou soutěţ spojuje pouze se stranou nabídky. Tento pohled 

se vyskytuje velmi často, avšak jej lze označit za chybný. 

V projevech konkurence (tedy na straně nabídky) převaţují 

pozitivní funkce soutěţe a to především zefektivnění výroby, vzestup 

kvality a také pokles cen. Tyto jevy můţeme označit za ţádoucí. 

Mohli bychom ale také nalézt některé negativní jevy, jako příklad 

bych uvedl sníţení cen na úkor kvality. S tímto jevem se však právo 

snaţí vypořádat. 

V soutěţi na straně poptávky převaţují na druhou stranu 

ekonomická negativa, vyvolaná deficitní nabídkou. Projevem tohoto 

jevu je např.: „tlak na zvyšování cen podmíněný existencí ochoty vyšší 

ceny platit.“
5
 Proti tomuto jevu nemá české právo mnoho ochranných 

prostředků. Jako příklad bych uvedl umělou regulaci cen. Pokud roste 

soutěţivost na straně poptávky, můţeme to povaţovat za krizový stav 

ekonomiky. 

 Ţádoucí je dosáhnout dlouhodobé rovnováhy mezi nabídkou a 

poptávkou na trhu. Tento stav je však prakticky nedosaţitelný. Z toho 

důvodu lze za optimum označit stav, kdy nabídka mírně převyšuje 

poptávku. [1] 

 

2.3 Nekalá soutěž 

 

Úpravu nekalé soutěţe najdeme v obchodním zákoníku v § 44 – 

55. První část obsahuje základní ustanovení a výčet jednotlivých 

pojmenovaných skutkových podstat nekalé soutěţe. Následující 

ustanovení v § 53 – 55 se vztahuje k právním prostředkům ochrany 

proti nekalé soutěţi. Tato ustanovení mají soukromoprávní charakter, 

ale český právní řád jej doplňuje i o ustanovení veřejnoprávní. Jako 

                                                 
4   http://nadrevo.blogspot.com/2010/04/nekale-praktiky-podnikatelu.html 

5 ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Souťěţní právo. 3. 

 vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 278 
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příklad bych uvedl trestní zákoník.  

Nekalou soutěţ definuje obchodní zákoník jako „jednání v 

hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je 

způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. 

Nekalá soutěž se zakazuje.“
6
 Tato věta v obchodním zákoníku je 

velice důleţitá, protoţe se jedná o tvz. generální klauzuli nekalé 

soutěţe. Generální klauzule obsahuje výčet podmínek, které musí být 

splněny, aby se jednalo o nekalou soutěţ. Podstatné je, aby byly 

všechny znaky klauzule splněny současně (kumulativní výčet), 

abychom mohli povaţovat nějaké jednání za nekalosoutěţní. Velice 

důleţitá je také poslední věta § 44 odst. 1 ObchZ, jeţ stanovuje zákaz 

nekalé soutěţe. Bez této věty by totiţ nebylo moţné uplatnit sankční 

prostředky upravené právě v jiţ zmíněném ustanovení § 53 – 55 

ObchZ. [5]  

Obchodní zákoník obsahuje výčet pojmenovaných skutkových 

podstat nekalé soutěţe v § 44, odst. 2. Je však třeba říci, ţe proto, aby 

bylo moţné jednání zahrnout pod zvláštní skutkovou podstatu, musí 

takové jednání vţdy naplňovat všechny tři znaky generální klauzule. 

Tento pojem budu v práci rozebírat v následující části. Obchodní 

zákoník tedy obsahuje tyto pojmenované skutkové podstaty:  

 klamavá reklama, 

 klamavé označení zboţí a sluţeb, 

 vyvolání nebezpečí záměny, 

 parazitování na pověsti podniku, výrobků či sluţeb jiného 

soutěţitele, 

 podplácení, 

 zlehčování, 

 srovnávací reklama, 

 porušování obchodního tajemství, 

 ohroţování zdraví spotřebitelů a ţivotního prostředí. 

„Pokud jednání nelze podřadit pod určitou skutkovou podstatu, 

stačí, aby splňovalo obecné podmínky generální klauzule vymezující 

                                                 
6 Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 44, odst. 1  
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nekalou soutěž.“
7
 V tomto případě by se jednalo také o nekalosoutěţní 

jednání, o tvz. nepojmenované skutkové podstaty nekalé soutěţe, 

avšak zákonem také postiţitelné, právě na základě generální klauzule. 

Nejtypičtější nepojmenované skutkové podstaty nekalosoutěţního 

jednání postihnutelné generální klauzulí jsou např.: 

- nesprávné údaje při výprodejích  

- nepřiměřené lákání zákazníka (např.: pozvánka na výlet, kde je jim 

nabízeno naše zboţí) 

- údaje o dodávkové pohotovosti (prodávající neuvede v nabídce, ţe má 

jen omezený počet nabízených výrobků – častá praxe při otevírání 

hypermarketů) 

- lavina (slibování výhod zákazníkům, kteří získají pro koupi našeho 

produktu další zákazníky) [15] 

 

2.4 Subjekty v nekalé soutěži 

 

Subjekty v oblasti nekalé soutěţe lze rozdělit do tří základních 

skupin: 

- soutěţitelé 

- spotřebitelé 

- ostatní osoby dotčené nekalou soutěţí (tvz. osoby pomocné) 

 

2.4.1 Soutěžitelé 

 

V judikatuře bychom definici tohoto pojmu nalezli v obchodním 

zákoníku v § 41, jenţ za soutěţitele povaţuje: „Fyzické i právnické 

osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé 

(dále jen "soutěžitelé"), mají právo svobodně rozvíjet svou soutěžní 

činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k 

výkonu této činnosti; jsou však povinny přitom dbát právně závazných 

pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži zneužívat.“ 

Toto však není jediná definice, kterou lze v právu nalézt. Zákon o 

                                                 
7  http://legalpartners.cz/index.php?p=2_20 
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ochraně hospodářské soutěţe obsahuje vlastní definici, avšak téměř 

totoţnou s definicí obsaţenou v obchodním zákoníku. Rozdíl je v tom, 

ţe definice obsaţená v zákoně o ochraně hospodářské soutěţe je 

významově širší. Tudíţ tento zákon povaţuje za soutěţitele i různá 

seskupení soutěţitelů, jimţ nebyla ze zákona přiznána právní 

subjektivita na rozdíl od obchodního zákoníku, jenţ tyto seskupení za 

soutěţitele povaţovat nebude. Jako příklad je vhodné uvést např.: 

koncern (holding), který v reţimu obchodního zákoníku za soutěţitele 

povaţován nebude, avšak v reţimu zákona o ochraně hospodářské 

soutěţe jiţ ano. [5] 

Za soutěţitele tedy lze označit jak podnikatele ve smyslu § 2 

odst. 2 ObchZ, tak i veškeré ostatní osoby, které se hospodářské 

soutěţe účastní. Podstatné ovšem je existence určitých ekonomických 

prvků v činnosti těchto subjektů. Nerozhoduje, jak jsou tyto prvky 

intenzivní a pro celkovou činnost významné, nebo zda se objevují 

příleţitostně či pravidelně, dokonce ani to, zda jde o prvky legální či 

nelegální. [1] 

„Soutěžní vztah může existovat pouze na relevantním trhu. 

Relevantní trh je určen předmětem, časem a prostorem, vymezenými 

tak, aby si jednotlivé tržní nabídky konkrétních osob mohly navzájem 

konkurovat.“
8
 Soutěţní vztah tedy můţe existovat pouze v oblasti, kde 

si mohou soutěţitelé konkurovat. Soutěţní vztah nevznikne např. mezi 

strojírenskou společností a společností zabývající se výrobou obuvi. 

Soutěţitelé se mohou také v zájmu dosaţení hospodářského 

prospěchu sdruţovat a za tímto účelem zakládat právnické osoby. 

 

2.4.2 Spotřebitelé 

 

Obchodní zákoník pojem „spotřebitel“ blíţe nespecifikuje, 

ačkoli jej tento zákoník hojně vyuţívá. Vymezení tohoto pojmu však 

lze odvodit z ustanovení § 41 ObchZ, jeţ definuje osobu soutěţitele. 

Logicky bychom tedy mohli dospět k závěru, ţe spotřebitel je osoba, 

                                                 
8   ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní právo. 3. 

 vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 278 
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která nesplňuje podmínky pro soutěţitele (nejedná se o fyzickou nebo 

právnickou osobu, která se účastní hospodářské soutěţe a důleţité je, 

ţe nerozvíjí soutěţní činnost). [5] 

Druhou kategorii subjektu v nekalé soutěţi (spotřebitele), 

bychom tedy hledali v občanském zákoníku podle obecné systematiky 

obchodního práva v § 1 odst. 2 ObchZ, jenţ říká, ţe „nelze-li některé 

otázky řešit podle ustanovení obchodního zákoníku, řeší se podle 

předpisů práva občanského“. Vycházíme tedy z toho, ţe obchodní 

zákoník je norma speciální (lex specialis) a občanský zákoník norma 

obecná (lex generalis). 

V občanském zákoníku najdeme definici spotřebitele v hlavě 

páté, přesně v § 52 odst. 3 OZ, podle něhoţ platí, ţe „spotřebitel je 

každá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 

rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání“.  

Spotřebitelé mohou v určitých případech (za účelem ochrany 

svých zájmů), stanovených v § 54 ObchZ, nekalosoutěţní jednání 

napadnout samostatně. Stejně tak mohou vyuţít práva postihu nekalé 

soutěţe právnické osoby oprávněné hájit zájmy spotřebitelů. Ti mohou 

získat výhodnější postavení, neţ individuální spotřebitelé. [1] 

 

2.4.3 Ostatní osoby dotčené nekalou soutěží (tzv. osoby pomocné) 

 

Zákonná ustanovení nekalosoutěţních deliktů nedopadají jen na 

soutěţitele, v některých případech i na tzv. osoby pomocné. V případě 

podplácení podle § 49 ObchZ to mohou být členové statutárních 

orgánů soutěţitele a osoby v zaměstnaneckém poměru vůči soutěţiteli 

(zaměstnanci). Například v případě porušení obchodního tajemství dle 

§ 51 ObchZ osoby, které se o obchodním tajemství dozvěděly a 

zpřístupnili jej jiným osobám, případně jej vyuţili pro sebe. [1] 
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2.5 Generální klauzule nekalé soutěže 

 

Stěţejní ustanovení v oblasti nekalé soutěţe je § 44 odst. 1 

ObchZ, který je generální klauzulí proti nekalé soutěţi. Tato generální 

klauzule vychází z československých právních tradic a říká, ţe 

„nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo 

v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je 

způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším 

zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.“ Tyto znaky generální 

klauzule, tedy jednání v hospodářské soutěţi, které je v rozporu 

s dobrými mravy soutěţe a můţe způsobit újmu jiným soutěţitelům 

nebo spotřebitelům musí být splněny kumulativně, tedy musí dojít k 

současnému naplnění všech uvedených znaků. Nestačí např. újma 

způsobená jedním soutěţitelem druhému. Dovolena je např. i zničující 

soutěţ, pokud soutěţitel vyuţije prostředky, které nejsou v rozporu 

s dobrými mravy soutěţe (omezení však platí pro soutěţitele 

s dominantním postavením na trhu, kteří se podrobují zákonu o 

ochraně hospodářské soutěţe). [1] 

„Generální klauzule plní dvojí funkci. Především uvádí 

nejobecnější podmínky, které musí být splněny vždy, aby určité jednání 

mohlo být zařazeno pod některou z konkrétnějších skutkových podstat 

nekalé soutěže“.
9
 Jednotlivé skutkové podstaty vyjmenovává 

obchodní zákoník v § 44 odst. 2 a podrobněji jsou upraveny 

v následujících částech. Na druhé straně lze pouţít generální klauzuli i 

samostatně, coţ znamená, ţe určité jednání nelze zařadit pod 

konkrétní skutkovou podstatu nekalé soutěţe, avšak takové jednání 

splňuje podmínky generální klauzule a můţe být jako nekalá soutěţ 

stíháno. [2] Zde bych zdůraznil, ţe takové jednání musí splňovat 

všechny znaky generální klauzule tak, jak je uvádí obchodní zákoník. 

Hospodářské praxi se výklad generální klauzule příliš 

nezamlouvá. Ekonomičtí pracovníci poukazují na její značně obecnou 

úpravu. Poţadují, aby zákon přesně stanovil postupy, které jsou v 

soutěţi přípustné a které nikoliv. Tento poţadavek však nelze vyslyšet 

                                                 
9   Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: LINDE 1995, s. 16 
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a to z jednoduchého důvodu. „Lidé vůbec a hospodářští pracovníci 

zvlášť jsou totiž neobyčejně vynalézaví v hledání způsobů, s jejichž 

pomocí by bylo možné předběhnout konkurenty či doběhnout 

spotřebitele“.
10

 Můţeme tedy říci, ţe i kdyby zákonodárci popsali 

veškeré neţádoucí soutěţní postupy, konkurenti by za nedlouho 

objevili další neţádoucí soutěţní postup. Právní úprava se tedy 

neobejde bez velmi obecných norem, jejíţ příkladem je právě 

generální klauzule. [2] 

V předchozím textu jsem zmínil znaky generální klauzule. Jedná 

se o tři znaky, které musí být splněny kumulativně, aby se jednalo o 

nekalosoutěţní jednání: 

- jednání v hospodářské soutěţi 

- rozpor s dobrými mravy soutěţe  

- způsobilost přivodit újmu jiným soutěţitelům nebo 

spotřebitelům 

V následující části mé bakalářské práce bych se rád zabýval 

těmito jednotlivými znaky a rozebral je podrobněji. 

 

2.5.1 Jednání v hospodářské soutěži 

 

K nekalé soutěţi dojde pouze jednáním, které se uskuteční 

v hospodářské soutěţi. Toto jednání můţe mít dvě formy, a to aktivní 

(komisivní) a na druhé straně pasivní (omisivní). 

Aktivní jednání spočívá např. v tom, ţe jeden soutěţitel 

okopíruje logo druhého soutěţitele nebo napodobí jeho slogan a začne 

jej vyuţívat. V tomto případě tedy musí soutěţitel konat (musí 

vykonat nějakou činnost). 

Druhá moţnost je tzv. pasivní jednání spočívající v nečinnosti 

(opomenutí), tedy přesný opak aktivního jednání, které jsme si uvedli 

v prvním případě. Jedná se např. o svěření obchodního tajemství, kdy 

znalec ve vztahu k dokumentaci nového výrobku zpřístupní tuto 

dokumentaci (tajemství) jiné osobě např. tím, ţe dokumentaci 

zapomene na veřejně přístupném místě a tím umoţní této osobě do ní 

                                                 
10   Hajn, P. Jak jednat v boji s konkurencí. Praha: LINDE 1995, s. 17 
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nahlédnout. [1] 

Hospodářský soutěţní styk je velice obsáhlý pojem a „dovoluje 

pod tento pojem zahrnout i jednání, která nejsou zaměřena na 

dosažení zisku (hospodářský prospěch nemusí spočívat jen v zisku, 

může jím být i odstranění konkurenta formou cenového podbízení, tedy 

ve skutečnosti vykázané účetní ztráty), jestliže lze z okolností případu 

usoudit na to, že jde skutečně mezi účastníky o soutěžní vztah“.
11

 

Jednání v hospodářské soutěţi vyţaduje soutěţní vztah mezi 

výrobci stejného či zaměnitelného sortimentu zboţí a poskytovateli 

stejných či zaměnitelných druhů sluţeb. [2] Soutěţní vztah tedy 

vznikne např. mezi prodejci aut (nabízejí stejný sortiment), na druhou 

stranu tento vztah nevznikne např. mezi výrobci hraček a výrobci 

alkoholických nápojů (prodávají odlišné zboţí a nebudou si prakticky 

konkurovat). 

Zda se bude jednat o jednání v hospodářské soutěţi, bude 

obtíţné posoudit a bude záleţet vţdy na konkrétní situaci mezi 

soutěţiteli. 

 

2.5.2 Rozpor s dobrými mravy soutěže 

 

Jednání probíhající v rámci hospodářské soutěţe musí být v 

souladu s dobrými mravy soutěţe. Dobrými mravy zde měl 

zákonodárce na mysli dobré mravy soutěţe, coţ je pojem uţší, neţ 

obecné dobré mravy. Nelze tedy ztotoţňovat dobré mravy soutěţe a 

obecné dobré mravy jak je uvádí ustanovení občanského zákoníku §3, 

resp. v § 39. Při konkurenčním jednání soutěţitelů totiţ platí jiná 

pravidla morálky, neţ v obecném slova smyslu. Je to dáno funkcemi 

hospodářské soutěţe a jejím celkovým charakterem. Konkurenční 

vztahy mezi soutěţiteli vnášejí do ekonomických vztahů konfliktní 

prvky a určitý stupeň agresivity. Právě z těchto důvodů soutěţní právo 

připouští projevy konkurenčních aktivit, které by před pravidly obecné 

morálky jen obtíţně obstály. [1] 

Pojem dobrých mravů soutěţe patří do kategorie mimoprávních 

                                                 
11   MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 40 
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pojmů, jeţ jsou měřítkem etického (morálního) hodnocení konkrétní 

situace odpovídající obecně uznávaným pravidlům slušného chování. 

Definovat je vyčerpávajícím způsobem nelze a jejich výklad je 

ponechán na uváţení soudu, který bude posuzovat kaţdý konkrétní 

případ. [3] 

„Dobrými mravy soutěže se nerozumí a priori (nebo ex post) 

konstruovaná hypotetická morální pravidla, ale faktická morálka 

existující buď v obchodě vůbec, nebo alespoň v příslušném obchodním 

odvětví“.
12

 Úprava dobrých mravů soutěţe, jak ji uvádí generální 

klauzule § 44 ObchZ, se snaţí zajistit čistotu a slušnost soutěţních 

postupů. Neslouţí k prosazování obecné mravnosti či 

mravopočestnosti, takovou funkci plní jiné právní předpisy. [2] 

 

2.5.3 Způsobilost přivodit újmu soutěžitelům nebo spotřebitelům 

 

„Třetím nezbytným kritériem pro naplnění skutkové podstaty 

nekalosoutěžního jednání je, aby bylo způsobilé přivodit újmu jiným 

soutěžitelům nebo spotřebitelům“.
13

 

Nekalé soutěţe se tedy dopouští ten soutěţitel, který svým 

jednáním můţe způsobit jiným soutěţitelům nebo spotřebitelům újmu. 

Dotčený soutěţitel se můţe bránit proti nekalé soutěţi ještě před tím, 

neţ mu újma vznikne, podmínkou však je, aby újma alespoň hrozila. 

Tím je vyjádřena preventivní funkce úpravy a postihu nekalé soutěţe. 

Soutěţitel dokonce nemusí být ohroţen pouze z pohledu majetkového 

(tedy, ţe mu vznikne škoda). Nekalou soutěţí mohou být ohroţeny i 

tzv. ideální statky soutěţitelů. Jako příklad bych zmínil např.: dobrou 

pověst společnosti tzv. goodwill, který je penězi jen těţko vyčíslitelný. 

Je důleţité si uvědomit, ţe k postihu postačí naplnění 

ohroţovací stránky deliktu, není tedy podstatné, zda soutěţitel 

prospěchu dosáhl nebo zda soutěţitel sledoval dosaţení prospěchu. [1] 

Z § 44 odst. 1 ObchZ by se mohlo zdát, ţe je nutné, aby byli 

ohroţeni alespoň dva soutěţitelé (spotřebitelé), jelikoţ § 44 uvádí 

                                                 
12   ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní  právo. 3

 vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 302 

13   MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 43 
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„jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům“. V tomto případě musí 

právní výklad této normy ustoupit výkladu logickému a postačí tedy, 

aby byl ohroţen jeden soutěţitel, příp. spotřebitel. 

 

2.6 Aktivní a pasivní legitimace 

 

Aktivní a pasivní legitimace je upravena v obchodním zákoníku 

v § 53 – 54. Toto je velice důleţité ustanovení, protoţe jsou zde 

nadefinovány osoby, které mohou uplatnit nároky na právní 

prostředky ochrany a osoby, které mohou být ţalovány ve věcech 

nekalosoutěţního jednání. Tyto dva procesně právní pojmy bych rád 

rozebral podrobněji v následující části. 

 

2.6.1 Aktivní legitimace 

 

Aktivní legitimace v sobě zahrnuje dva subjekty, jeţ jsou 

oprávněni podat ţalobu ve věci nekalosoutěţního jednání rušitele. 

Toto členění těchto subjektů vyplývá z obchodního zákoníku z § 53 a 

§ 54. 

První skupina zahrnuje osoby, jejichţ práva byla nekalou soutěţí 

ohroţena nebo porušena. Těmito osobami jsou především soutěţitelé a 

spotřebitelé, avšak se můţe jednat i o jiné osoby. Můţeme tedy říci, ţe 

„spotřebitelé, stejně jako soutěžitelé, mohou žalovat z nekalé soutěže 

pouze tehdy, byla-li jejich práva nekalou soutěží porušena nebo 

ohrožena (dotčena)“.
14

 Vystupují-li soutěţitelé (spotřebitelé) 

samostatně, jsou oprávněni ze zákona ţádat veškeré nároky (právní 

prostředky ochrany) vyplývající z obchodního zákoníku z § 53 ve 

všech případech nekalosoutěţního jednání. 

Druhou skupinou jsou osoby oprávněné hájit zájmy soutěţitelů 

(spotřebitelů), v tomto případě tedy právnické osoby, tedy osoby, 

jejichţ práva nebyla nekalosoutěţním jednáním přímo dotčena 

(ohroţena). Jedná-li za soutěţitele, příp. spotřebitele právnická osoba, 

                                                 
14   ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 47 
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která hájí zájmy těchto subjektů je oprávněná poţadovat dle 

ustanovení § 54 odst. 1 ObchZ pouze nárok na zdrţení se 

nekalosoutěţního jednání nebo nárok na odstranění závadného stavu.  

Důvody pro zařazení právnických osob mezi osoby aktivně 

legitimované spočívaly zejména v odstranění ekonomických 

nerovností mezi soutěţitelem a rušitelem. Prostřednictvím právnické 

osoby můţe soutěţitel nebo spotřebitel dosáhnout svých zájmů 

mnohem účinněji, zejména po stránce finanční, materiální a odborné. 

Aktivní legitimace byla přiznána právnickým osobám hlavně za 

účelem ochrany hospodářských zájmů soutěţitelů nebo spotřebitelů. 

[5] 

 

2.6.2 Pasivní legitimace 

 

„Za osobu pasivně legitimovanou označujeme osobu, která 

může být žalována z nekalosoutěžního jednání, jedná se tedy o osobu, 

proti níž směřují nekalosoutěžní nároky“.
15

 Obchodní zákoník tuto 

osobu nazývá jednoduše „rušitel“. Rušitelem mohou být jak osoby 

fyzické, tak i osoby právnické. Rušitel je pojem obsahově širší. Pojem 

rušitel v sobě totiţ zahrnuje nejen soutěţitele, ale také osoby, které se 

dopouštějí nekalosoutěţního jednání (např.: osoby pomocné).  

Jako osoby pomocné bych uvedl např.: média, které mohou šířit 

klamavé údaje v podobě klamavé reklamy. Osobou pomocnou tedy 

můţe být prakticky kdokoliv, kdo bude soutěţiteli pomáhat v realizaci 

jeho nekalosoutěţního jednání. Poskytne soutěţiteli při jeho nekalém 

jednání „pomocnou ruku“. Jednání rušitele musí naplňovat znaky 

generální klauzule, aby bylo toto jednání postiţitelné. [5] 

  

                                                 
15   ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 79 
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3 Příčiny a důsledky nekalé soutěže 

 

V této části bych se rozebral, co vlastně vede podnikatele 

k nekalosoutěţnímu jednání, tedy příčiny a důsledky, které plynou 

z takového jednání podnikateli. 

 

3.1 Příčiny 

 

Uvedl bych několik hlavních, především ekonomických příčin, 

které ovlivní jednání soutěţitelů, díky těmto příčinám můţe docházet 

k nekalosoutěţnímu jednání. Jde především o níţe uvedené příčiny. 

Jako hlavní příčinu bych uvedl touhu po vyšším zisku. Veškeří 

podnikatelé se budou snaţit dosahovat co nejvyššího zisku. Je to jejich 

hlavní cíl podnikání. Soutěţitelé se snaţí dosáhnout co největšího 

zisku ať uţ legálními, či nelegálními prostředky (soutěţitel se můţe 

uchýlit k nekalosoutěţnímu jednání). Vyšší zisk umoţňuje soutěţiteli 

nákup lepších technologií, rozvíjet společnost na trhu, či proškolovat 

zaměstnance. 

Jako další příčinu bych uvedl snahu soutěţitele oslabit 

konkurenci, případně ji dokonce zničit. Konkurence bude soutěţiteli 

sniţovat zisk, tudíţ se jí bude snaţit co nejvíce oslabit a získat tím 

větší podíl na trhu. Kdyţ se soutěţitel zbaví své konkurence, pak 

většina spotřebitelů bude nakupovat u něj, tím dosáhne vyššího zisku 

(coţ je jeho hlavní cíl). 

Velice podstatné je rovněţ snaha o odlákání zákazníků od své 

konkurence. Soutěţitel, který chce odlákat zákazníky od konkurence 

na svou stranu, můţe vyuţít několika metod a to např.: poskytne slevy 

stálým zákazníkům, benefity novým zákazníkům, či různé akce, které 

k soutěţiteli zákazníky přilákají. Čím více bude mít soutěţitel 

zákazníků, tím větších prodejů (zisku) bude dosahovat. Stejně tak 

můţe dojít i k odlákání zaměstnanců. 

Rovněţ bych uvedl snahu soutěţitelů uspět ve výběrových 

řízeních ve veřejné soutěţi. Podnikatelé se budou snaţit získat státní 

zakázky veškerými dostupnými prostředky. Většina podnikatelů se 
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uchyluje i k nelegálním prostředkům (získají zakázku na základě 

nekalosoutěţního jednání). Podnikatelé tak činí z jednoduchého 

důvodu: dle mého názoru se ve státních zakázkách točí velké mnoţství 

peněz (v milionech, aţ v miliardách), tím dosáhne podnikatel velkého 

zisku a z toho důvodu vyuţije veškeré dostupné prostředky k získání 

takové zakázky. 

 

3.2 Důsledky 

 

Nekalosoutěţní jednání s sebou bez pochyby přináší i důsledky 

takového jednání. Nejedná se pouze o důsledky na straně soutěţitele, 

který se dopustil nekalosoutěţního jednání, tedy pro tzv. „rušitele“, jak 

by se mohlo na první pohled zdát. Důsledky takového jednání 

vyplývají i pro poškozeného soutěţitele a také pro spotřebitele. 

Důsledky vyplývající pro tyto subjekty lze označit ekonomickými 

důsledky. 

Na druhé straně existují i důsledky právní. Poškozená osoba (ať 

uţ soutěţitel či spotřebitel) se mohou proti nekalosoutěţnímu jednání 

bránit a osoba, jeţ se dopustí takového jednání, musí počítat 

s moţným postihem. Právní prostředky ochrany vymezuje obchodní 

zákoník v § 53. Lze se bránit i jinými prostředky ochrany. Těmito 

prostředky ochrany bych se zabýval podrobněji v následující části této 

práce. 

Za prvé bych tedy rozebral důsledky ekonomické a poté 

důsledky právní. 

 

3.2.1 Důsledky pro rušitele 

 

Rušitelem lze označit osobu pasivně legitimovanou, která se 

dopouští nekalosoutěţního jednání. Tento pojem jiţ byl rozebrán 

podrobněji v předchozí části této práce. Jestliţe se rušitel dopustí 

nekalé soutěţe (např.: nekalosoutěţním jednání dosáhne zvýšení 

zisku, přiláká nové zákazníky či se snaţí zlikvidovat svou 
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konkurenci), musí počítat s tím, ţe se poškozená osoba bude bránit. 

Jestliţe se poškozený bude bránit, vyplynou pro rušitele důsledky 

takového jednání a musí počítat s potrestáním. Nemusí jít pouze o 

potrestání ve formě, jaké uvádí obchodní zákoník v § 53, ale u 

závaţnějšího jednání můţe dojít k potrestání na základě trestního 

zákoníku a rušitel se můţe v takovém případě dostat i do vězení. 

 

3.2.2 Důsledky pro poškozeného 

 

Poškozený je osoba aktivně legitimovaná a můţe poţadovat 

nároky (můţe tedy ţalovat rušitele), které ji náleţí na základě 

nekalosoutěţního jednání. Důsledky pro poškozeného vyplývají 

z příčin nekalosoutěţního jednání. Typickými důsledky pak jsou např.: 

odlákání zákazníků konkurencí a tím pádem sníţení zisku, poškození 

dobrého jména společnosti, odlákání vyškolených zaměstnanců 

konkurencí… 

Ovšem všechny tyto důsledky se váţí na jeden nejpodstatnější a 

tím je odlákání zákazníků. Jestliţe konkurenční společnost odláká 

naše zákazníky, klesnou nám zisky, můţeme se dostat do platební 

neschopnosti a ztrácíme důvěryhodnost jak u našich zákazníků, tak ale 

i u našich dodavatelů a ztratíme postavení na trhu. 

 

3.2.3 Důsledky pro spotřebitele 

 

Jestliţe soutěţitelé budou svými nekalými praktikami působit na 

spotřebitele, pak dojde k tomu, ţe spotřebitel učiní rozhodnutí, které 

by za normální situace neučinil. Koupí tedy něco co vlastně ani 

nechtěl a vůbec nepotřeboval. Toto je hlavní důsledek 

nekalosoutěţního jednání pro spotřebitele. Dle mého názoru je 

nejnebezpečnější (z hlediska rozhodování spotřebitele) klamavá 

reklama, jíţ spotřebitel velice často podlehne. 
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3.3 Právní prostředky ochrany 

 

Právo v oblasti nekalé soutěţe musí poskytovat ohroţeným 

subjektům právní prostředky ochrany stejně jako v ostatních právních 

oblastech. Dotčené subjekty musí mít moţnost se bránit proti 

nekalosoutěţnímu jednání ze strany ostatních soutěţitelů. To vyplývá 

z obecného zákazu nekalé soutěţe. 

Nároky, které lze uplatnit z titulu nekalé soutěţe uvádí § 53 

ObchZ. Jedná se o regulaci velmi stručnou, která je rozvinuta 

obecnými procesně právními ustanoveními obsaţenými v občanském 

soudním řádu (OSŘ). Osoby „aktivně legitimované“ se mohou 

domáhat toho, podáním ţaloby, aby rušitel: 

- zdrţel jednání nekalé soutěţe, 

- odstranil závadný stav, 

- přiměřené zadostiučinění, které můţe být vyjádřeno v penězích, 

- náhradu škody, 

- vydání bezdůvodného obohacení. 

Ţalobce je oprávněn poţadovat po ţalovaném pouze některý z nároků, 

nebo kumulativně hned několik nároků. [5] „Zda se jedná skutečně o 

nekalosoutěžní jednání a zda bude konkrétní právní prostředek 

ochrany podle § 53 ObchZ přiznán, je zcela na zvážení soudu“.
16

  

Prostudujeme-li § 53 podrobněji, pak zjistíme, ţe pořadí těchto 

prostředků není zvoleno náhodně. Zákon uvádí dvě skupiny 

prostředků, z nichţ prvé dva (zdrţení se jednání a odstranění 

závadného stavu) mají zlikvidovat projevy nekalé soutěţe. Tyto 

prostředky budou zpravidla uplatňovány jako prvé v pořadí. Naproti 

tomu druhá skupina prostředků má odstranit újmy vzniklé nekalou 

soutěţí. [2]   

Tento výčet právních prostředků ochrany obsaţený v obchodním 

zákoníku v § 53 má taxativní povahu, coţ ale neznamená, ţe nelze 

pouţít právních prostředků jiných, např.: obsaţených v občanském 

zákoníku. [1] Právní prostředky obsaţené v občanském zákoníku patří 

pod mimosoudní prostředky ochrany proti nekalé soutěţi. To však 

                                                 
16   ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 88 
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neznamená, ţe se poškozený subjekt nemůţe obrátit na soud při 

ohroţení či porušení svých práv nekalou soutěţí. Občanský zákoník 

tedy obsahuje tyto prostředky ochrany proti nekalé soutěţi: 

- předběţný zákaz zásahu do pokojného stavu (§ 5 OZ) 

- svépomoc (§ 6 OZ) 

- nutná obrana (§ 418 OZ) 

Pochopitelně je nekalá soutěţ postihována i v oblasti trestního 

práva, tedy v odvětví práva veřejného. Trestněprávní postih se však 

neuplatní na kaţdý případ nekalosoutěţního jednání, ale pouze na 

závaţnější případy takového jednání. Od 1. ledna 2010 je účinný nový 

trestní zákoník z roku 2009, který upravuje postih nekalé soutěţe. 

Tento nový zákoník zrušil dosavadní trestní zákon z roku 1961. [5] 

V následujícím textu bych se rád zaměřil podrobněji na právní 

prostředky ochrany obsaţené v obchodním zákoníku a rozebral bych 

trestněprávní postih nekalé soutěţe podle starého trestního zákona 

z roku 1961, a co se v této oblasti změnilo po přijetí nového trestního 

zákoníku v roce 2009.  

 

3.3.1 Nárok na zdržení se jednání 

 

„Ve sporech z nekalé soutěže se nejčastěji požaduje, aby druhé 

straně bylo uloženo zdržet se určitého jednání“ 
17

(např.: určitý druh 

reklamy, označení zboţí či sluţby).  

Nárok na zdrţení se nekalosoutěţního jednání se uplatňuje 

ţalobou podle § 80 písm. b) OSŘ. 

Zdrţovací nárok má povahu především preventivní. Nárok na 

zdrţení se jednání musí být směřován k takovým jednáním, která byla 

jiţ uskutečněna (např.: reklamní spot byl jiţ publikován v médiích). 

To ovšem není jediný případ, kdy tento nárok přichází v úvahu. Tento 

nárok můţeme uplatnit v případě, kdy ještě nedošlo k vlastnímu 

nekalosoutěţnímu počínání soutěţitele, byly však k takovému jednání 

vykonány kroky a hrozí reálné nebezpečí, ţe k nekalosoutěţnímu 

jednání dojde. [2] V tomto případě tedy nemusí dojít k samotnému 

                                                 
17   HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. 1. vydání. Praha: LINDE, 1995, s. 141 
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nekalosoutěţnímu jednání. Subjekt, který se cítí být ohroţen takovým 

jednáním, se můţe bránit jiţ před tím, neţ k takovému jednání dojde.  

Nárok na zdrţení se jednání musí být dostatečně určitý a to 

z toho důvodu, ţe příliš úzké pojetí (konkrétnost) způsobí, ţe ţalovaný 

by mohl snadno obcházet účel rozsudku a ţaloba by se mohla ze 

strany poškozeného i několikrát opakovat.  

Nekalosoutěţní jednání můţe dokonce spočívat v zamlčování 

některých důleţitých údajů (např.: v reklamě). Povinnost zdrţet se 

takového jednání můţe být v tomto případě stanovena jako povinnost 

k aktivnímu jednání. [5] V jiţ zmíněné reklamě tedy soutěţitel musí 

uvést veškeré zamlčované údaje. 

 

3.3.2 Odstranění závadného stavu 

 

Poţadavek na odstranění závadného stavu se velmi často 

překrývá s poţadavkem na zdrţení se jednání. Nemusí být proto zcela 

jasné který z těchto právních prostředků zvolit. Ve většině případů 

bude ovšem vhodné uplatnit jak poţadavek na zdrţení se jednání tak i 

na odstranění závadného stavu. Budou tedy oba nároky vyuţity 

kumulativně. 

Odstranit závadný stav nemusí spočívat pouze v tom, ţe se něco 

zničí nebo, ţe něčeho ubude (v tomto případě by se jednalo např. o 

zničení nekalosoutěţních letáků, staţení klamavé reklamy ale i staţení 

konkrétních výrobků, jejichţ obaly jsou způsobilé vyvolat klamnou 

představu o jejich původu), jak by se mohlo na první pohled zdát, ale i 

tak, ţe se cosi změní nebo doplní (např.: ţalovanému bude stanovena 

povinnost opatřit obchodní jméno rozlišujícím dodatkem). [2] 

Ţaloba, jíţ se poškozený (ţalobce) domáhá zdrţení se 

nekalosoutěţního jednání, se označuje jako ţaloba odstraňovací. Tato 

ţaloba směřuje k odstranění následků vyvolaných nekalosoutěţním 

jednáním, tedy ukládá povinnost rušiteli k obnovení stavu, který 

existoval před neoprávněným jednáním. Způsob odstranění následků 

takového jednání musí odpovídat obsahu, formě a rozsahu 

neoprávněného zásahu. [5] 
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„Na rozdíl od zdržovací žaloby, která má především preventivní 

charakter, směřuje žaloba na odstranění závadného stavu do 

minulosti, protože se týká odstranění zdroje negativních účinků 

vzniklých v důsledku nekalosoutěžního jednání, které již nastaly“.
18

 

Je velice důleţité rozlišovat nárok na odstranění závadného 

stavu a nárok na náhradu škody. V obou případech jde o reparační 

právní prostředky ochrany. V prvním případě jde o odstranění 

vniklého stavu (škody) všemi dostupnými prostředky, mimo 

prostředků peněţních. V druhém případě, tedy při nároku na náhradu 

škody, je hlavním cílem odčinit vzniklou škodu pouze finančními 

prostředky. 

 

3.3.3 Přiměřené zadostiučinění 

 

Ustanovení § 53 ObchZ vypočítává různé nároky, kterých se 

můţe osoba dotčená nekalosoutěţním jednáním domáhat. Jedním 

z těchto zmíněných nároků je i přiměřené zadostiučinění. § 53 ObchZ 

v tomto případě přesně říká, ţe „osoby, jejichž práva byla nekalou 

soutěží porušena nebo ohrožena, mohou…požadovat přiměřené 

zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích…“.  

Zákon nebrání tomu, aby bylo přiměřené zadostiučinění 

aplikováno u kteréhokoliv případu nekalé soutěţe. [2] 

„Přiměřené zadostiučinění slouží k nápravě ujem ideálních, 

nehmotných, zatímco náhradu hmotných škod lze dosáhnout 

prostřednictvím institutů náhrady škody a bezdůvodného 

obohacení“.
19

  

Přiměřené zadostiučinění je tedy chápáno jako nástroj 

k odstranění újmy nemateriálního charakteru. Újmou nemateriálního 

charakteru můţeme chápat poškození dobré pověsti (goodwill), nebo 

rozlišovací způsobilosti (zejména označení). 

Obchodní zákoník připouští, ţe přiměřené zadostiučinění můţe 

být přiznáno ve dvou formách, a to ve formě peněţní nebo nepeněţní 

                                                 
18   ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 95 

19   HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. 1. vydání. Praha: LINDE, 1995, s. 147 
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(nehmotné). Toto přímo vyplývá z § 53 ObchZ, podle něhoţ platí, ţe 

„přiměřené zadostiučinění může být poskytnuto také v penězích“. 

V praxi ale přichází peněţitá forma zadostiučinění v úvahu aţ tehdy, 

nepostačuje-li forma nepeněţitá. 

Satisfakce v nehmotné podobě (nepeněţité) spočívá nejčastěji ve 

formě veřejné omluvy (uvedené v médiích např. v televizi či 

rozhlase). K této omluvě musí poskytnout rušitel také vysvětlující 

veřejné prohlášení. 

Satisfakci v peněţní podobě je moţné poţadovat aţ tehdy, 

pokud by zadostiučinění v nepeněţité formě nekompenzovalo újmu 

v dostatečné míře. Nepeněţitá podoba satisfakce má tedy přednost 

před peněţitou. Kdybychom chtěli znát konkrétní výši peněţní částky, 

kterou by mohl soud poškozenému přiznat, tak zjistíme, ţe obchodní 

zákoník nestanovuje určitou sazbu. V takovém případě se budeme 

řídit ze samotného názvu tohoto právního prostředku ochrany, z něhoţ 

vyplývá, ţe zadostiučinění by mělo být přiměřené. Přiměřenost by 

měla spočívat nejen ve formě zadostiučinění, ale i v její výši. [5] 

 

3.3.4 Náhrada škody  

 

Nekalá soutěţ je delikt soukromoprávní: jde o porušení 

povinnosti stanovené obchodním zákoníkem. Proto se právní reţim 

náhrady škody řídí obchodním zákoníkem § 757, podle něhoţ pro 

odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinností platí 

obdobně ustanovení § 373 ObchZ, jeţ říká, ţe „kdo poruší svou 

povinnost ze závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím 

způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost“. Odpovědnost za 

škodu je tedy koncipována jako odpovědnost objektivní. [1] Zavinění 

se tedy nevyţaduje stejně jako u ostatních nároků z nekalé soutěţe. 

Hlavním smyslem ţaloby na náhradu škody je reparovat 

vzniklou materiální újmu. Náhrada škody je povaţována za 

kompenzační a sankční instrument soukromého práva. 

Při vzniku škody musí být splněny předpoklady odpovědnosti za 
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škodu z nekalosoutěţního jednání a můţeme je definovat jako: 

- protiprávnost spočívající v nekalosoutěţním jednání (dle § 44-52 

ObchZ) 

- vznik škody 

- příčinná souvislost mezi jednáním a vznikem škody 

- neexistence okolnosti vylučující odpovědnost za škodu  

„V praxi se nesnadno dokazuje, že nekalé soutěžní jednání bylo 

příčinnou zcela určité škody. Ještě hůře se pak dokazuje, jaký byl 

rozsah této škody. Zcela vyloučen však takový důkaz není“.
20

 

Náhrada škody upravená v obchodním zákoníku vychází 

z principu náhrady hmotné škody, jejímţ obsahem je jak skutečná 

škoda, tak ušlý zisk (§ 379 ObchZ). 

„Skutečnou škodou se rozumí zmenšení majetku poškozeného 

oproti stavu jeho majetku před vznikem dané události, přičemž 

skutečná škoda se hradí zásadně v plném rozsahu“.
21

 Škoda nemusí 

být vţdy vyjádřena pouze konkrétní částkou, ale můţe být vyjádřena i 

jako rozdíl mezi cenou předvídanou v porušené smlouvě a cenou 

obvyklou, která převládá na trhu. K přesnému vyčíslení částky (určení 

výše škody) budou rozhodující roli hrát znalecké posudky. Při 

stanovení konkrétní částky bude znalecký posudek vycházet z rozdílu 

mezi skutečnou ekonomickou situací, v níţ se ţalobce nachází po 

realizaci nekalosoutěţního jednání a hypotetickou ekonomickou 

situací ţalobce za předpokladu, ţe by k nekalosoutěţnímu jednání 

nedošlo. [5] 

„Uplatňování nároku na náhradu škody z nekalé soutěže je 

v současné právní praxi nepříliš obvyklé (a také jen výjimečně 

úspěšné)“.
22

 Vzhledem ke sloţitosti trţní situace se obtíţně dokazuje, 

zda je vniklá škoda skutečně v příčinné souvislosti s nekalou soutěţí. 

Ještě hůře se potom dokazuje příčinná souvislost mezi nekalou soutěţí 

a rozsahem škody, kterou měla způsobit. „Praxe si pomáhá tím, že i 

hmotné škody prezentuje jako případ újmy nehmotné a domáhá se 

                                                 
20   HAJN, P. Jak jednat v boji s konkurencí. 1. vydání. Praha: LINDE, 1995, s. 149 

21   ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 119 

22   ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní právo. 3. 

 vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 372 
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přiměřeného zadostiučinění v penězích“.
23

 Vhodnější by bylo řešení, 

jeţ by umoţňovalo soudu rozhodnout ve věcech nekalé soutěţe o 

vzniku škody a její výší na základě vlastního uváţení. [1] 

 

3.3.5 Vydání bezdůvodného obohacení 

 

V souladu s ustanovením § 53 ObchZ mohou osoby, jejichţ 

práva byla nekalou soutěţí porušena příp. ohroţena poţadovat po 

osobě, která jejich práva porušila (rušiteli) vydání bezdůvodného 

obohacení. 

Obchodní zákoník neupravuje institut bezdůvodného obohacení. 

V tomto případě se tedy budeme řídit § 1 odst. 2 ObchZ a budeme 

hledat úpravu tohoto právního prostředku ochrany proti nekalé soutěţi 

v zákoníku občanském. Občanský zákoník obsahuje úpravu nároku na 

vydání bezdůvodného obohacení v § 451 – 459 OZ.  

Ustanovení § 451 odst. 2 OZ říká, ţe „bezdůvodným 

obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního 

důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z 

právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z 

nepoctivých zdrojů“. Uvedený výčet skutečností je výčtem úplným 

(taxativním). 

„Případy bezdůvodného obohacení získaného nekalou soutěží 

bude možno kvalifikovat jen jako majetkový prospěch získaný 

z nepoctivého zdroje“.
24

 Pojem nepoctivý zdroj není blíţe v zákoně 

definován, obecně se za něj povaţuje takový zdroj, jeţ neuznává 

právní řád. 

Ten, kdo se bezdůvodně obohatí na úkor jiného, musí toto 

obohacení vydat tomu, na jehoţ úkor se obohatil, jestliţe toto 

obohacení nelze vrátit subjektu, na jehoţ úkor se rušitel obohatil, pak 

se musí vydat státu (§ 456 OZ). 

Přesné vyčíslení výše bezdůvodného obohacení je velice 

                                                 
23  ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní právo. 3. 

 vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 373  

24   ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní právo. 3. 

 vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 373 
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problematické. Ţalobce totiţ není schopen přesně určit částku, o níţ se 

ţalovaný obohatil. Velice sloţité je rovněţ prokázat příčinnou 

souvislost mezi majetkovým prospěchem a porušením práv rušitele. 

[5] 

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení lze uplatnit ve všech 

skutkových podstatách nekalé soutěţe. Stejně jako soutěţitel můţe i 

spotřebitel poţadovat po rušiteli vydání bezdůvodného obohacení. 

 

3.4 Promlčení 

 

Právní regulaci promlčení bychom našli v obchodním zákoníku 

v § 387 – 408. Důsledkem promlčení je skutečnost, ţe právo nezaniká, 

nemůţe však být přiznáno nebo uznáno soudem, jestliţe osoba 

povinná namítne promlčení po uplynutí promlčecí doby. Promlčení 

obsahuje také úprava občanského zákoníku v § 100 a násl.  

Srovnáme-li věcný dosah právní regulace promlčení 

v občanském zákoníku (§ 100 odst. 2) a obchodního zákoníku (§ 387 

odst. 2) pak dospějeme k následujícímu závěru: [5] „Podle 

občanského zákoníku se promlčují všechna majetková práva (vyjma 

práva vlastnického a s jistou výjimkou pro právo zástavní); podle 

obchodního zákoníku se promlčují všechna práva ze závazkových 

vztahů (s výjimkou práva vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu 

neurčitou)“. 
25

  

Délka promlčecí doby je různá. Např.: na vydání plnění 

z bezdůvodného obohacení je délka promlčecí doby dva roky dle § 

107 odst. 1 OZ. Ovšem na druhou stranu např.: právo na náhradu 

škody se promlčí ve lhůtě 4 let. Promlčení nároku na přiměřené 

zadostiučinění se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době, jak uvádí 

§ 101 OZ. Čtvrtým a posledním prostředkem právního nároku ochrany 

proti nekalé soutěţi je nárok na zdrţení se a odstranění 

nekalosoutěţního jednání. Občanský zákoník stanovuje promlčení 

všech práv majetkových s výjimkou práva vlastnického. Z uvedeného 

tedy vyplývá nepromlčitelnost, jak nároku na zdrţení se tak i nároku 

                                                 
25   ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 136 
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na odstranění nekalosoutěţního jednání. 

Rozdílnosti promlčení jednotlivých nároků z nekalé soutěţe 

vyvolává charakter jednotlivých nároků, tedy zda se jedná o nárok 

majetkového či nemajetkového charakteru. Můţeme tedy říci, ţe tento 

způsob právního reţimu promlčení je velice nepraktický a nevhodný. 

[5] 

 

3.5 Časové omezení ochrany před nekalou soutěží 

 

Institut promlčení nelze ztotoţňovat s časovým omezením 

ochrany před nekalou soutěţí. Ochrana spočívá v tom, ţe soutěţiteli 

vstupujícímu na trh by měla být poskytnuta ochrana před 

napodobováním a parazitováním ze strany ostatních soutěţitelů, avšak 

pouze po určitou omezenou dobu, např.: neţ budou vyrovnány 

náklady, jeţ byly vynaloţeny soutěţitelem k prosazení se na trhu 

s určitým výrobkem. Po tuto dobu lze po ostatních soutěţitelích 

poţadovat strpění výhodnějšího postavení svého konkurenta. [5] 

Soudy se shodují na tom, ţe je nutná taková ochrana nově 

vstupujícího na trh, avšak uţ nejsou jednotní, jak dlouho by tato 

ochrana měla trvat. Tento okamţik bývá spojován s okamţikem, kdy 

např.: dojde ke zhodnocení pořizovacích nákladů na výrobek, tedy 

kdy soutěţitel začíná dosahovat pravidelného a dostatečného zisku. 

 

3.6 Osobní a teritoriální dosah práva nekalé soutěže 

 

„Skutečnost, že úprava postihu nekalé soutěže se stala součástí 

obchodního zákoníku, má za následek, že bylo třeba zvláště vyřešit 

otázku jeho působnosti v případech, kdy jde o jednání překračující 

hranice států a o postavení cizinců“.
26

 A v obchodě obzvlášť, protoţe 

podnikatelská činnost velice často překračuje hranici státu, ve kterém 

podnikatel provozuje svou činnost a to z jednoduchého důvodu. 

Podnikatelé se snaţí maximalizovat své zisky, tudíţ se soustředí i na 

                                                 
26   MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 34  



28  

 

zahraniční trhy. 

Právní ochranu proti nekalé soutěţi ovládá princip teritoriality, 

coţ lze chápat tak, ţe se působnost této ochrany omezuje na jednání, 

která byla uskutečněna nebo vyvolávají účinky na území daného státu. 

V našem případě podle obchodního zákoníku na území České 

republiky. 

Určité soutěţní jednání podnikatelů uskutečněné v rámci České 

republiky můţe vyvolat účinky na území jiného státu, totéţ lze říci i 

v opačném případě, kdy soutěţní jednání uskutečněná v cizině mohou 

vyvolat účinky na území České republiky. [3] „V takovém případě 

platí, že budou posuzována vždy podle národního práva toho státu, na 

jehož území se daný účinek projevil“.
27

 

 

3.7 Trestněprávní prostředky ochrany 

 

Nekalá soutěţ je jiţ tradičně postihována také v oblasti trestního 

práva. Dne 9. 2. 2009 vešel v platnost nový trestní zákon č. 40/2009 

Sb. trestní zákoník. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2010 a na 

základě § 421 tohoto zákoníku byl zrušen dosavadní trestní zákon 

z roku 1961 a to zákon č. 140/1961 trestní zákon. Rád bych se nyní 

zaměřil na změny, které přinesl nový trestní zákoník v oblasti nekalé 

soutěţe. 

 

3.7.1 Trestněprávní postih nekalé soutěže podle trestního zákona 

z roku 1961 

 

Postih nekalé soutěţe v tomto zákoně, který byl účinný do roku 

2009, byl upraven speciálním ustanovením § 149. Toto ustanovení 

říkalo, ţe „kdo jednáním, které je v rozporu s předpisy upravujícími 

soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, poškodí 

dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem 

                                                 
27   MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 34 



29  

 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“. Pachatelem 

tedy nemusí být pouze soutěţitel, ale kterákoliv osoba, která se 

dopouští nekalosoutěţního jednání (např.: porušuje obchodní 

tajemství). 

Osoby poškozené nekalosoutěţním jednáním mohou podat 

trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu nekalé 

soutěţe podle § 149 trestního zákona samy, nebo tak učiní orgány 

činné v trestním řízení ex offo, tedy z moci úřední. [5] 

V praxi se tento institut vyuţíval jen výjimečně a to 

z jednoduchého důvodu. Trestně právní postih nedopadá na veškeré 

případy nekalé soutěţe, ale pouze na závaţnější případy 

nekalosoutěţního jednání. 

Nekalou soutěţ je moţné postihovat také podle § 127 trestního 

zákona, tedy jako trestný čin porušování závazných pravidel 

hospodářského styku. § 127 odst. 1 trestního zákona říká, ţe trestného 

činu se dopustí ten, „kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému ve 

značném rozsahu neoprávněné výhody, poruší závažným způsobem 

pravidla hospodářského styku stanovená obecně závazným právním 

předpisem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 

zákazem činnosti nebo peněžitým trestem“. 

V § 127 odst. 2 trestního zákona je stanoveno, ţe způsobí-li 

pachatel trestným činem podle odst. 1 váţnou poruchu v hospodářské 

činnosti, váţnou poruchu v zásobování anebo zkrácení příjmů státu ve 

značném rozsahu bude pachatel potrestán odnětím svobody na šest 

měsíců aţ pět let.  

Důleţité je uvést skutečnost, ţe § 127 je ustanovením 

speciálním k § 149 trestního zákona. Jedná se o trestné činy úmyslné. 

 

3.7.2 Trestněprávní postih nekalé soutěže podle trestního zákona 

z roku 2009 

 

Úprava nekalé soutěţe je v novém trestním zákoníku upravena 

v hlavě šesté, dílu třetím, v § 248 nazvaném jako porušení předpisů o 

pravidlech hospodářské soutěţe. Skutková podstata trestného činu 
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porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěţe v § 248 v sobě 

zahrnuje dřívější ustanovení trestního zákona a to jak § 127 tak i § 

149. § 248 tedy bude obsáhlejší, neţ dřívější ustanovení trestního 

zákona. 

V trestním zákoníku v § 248 je uvedeno: 

(1) Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při 

účasti v hospodářské soutěži dopustí 

a)klamavé reklamy, 

b) klamavého označování zboží a služeb, 

c) vyvolávání nebezpečí záměny, 

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného 

soutěžitele, 

e) podplácení, 

f) zlehčování, 

g) srovnávací reklamy, 

h) porušování obchodního tajemství, nebo 

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, 

a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo 

spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu 

neoprávněné výhody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem 

na ochranu hospodářské soutěže se svým konkurentem uzavře dohodu 

o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu narušující 

hospodářskou soutěž, kdo v rozporu s jiným právním předpisem o 

veřejných zakázkách poruší závažným způsobem závazná pravidla 

zadávacího řízení, nebo kdo v rozporu s jiným právním předpisem 

upravujícím činnost bank a jiných právnických osob oprávněných k 

provozování finanční činnosti, obchodování s investičními nástroji, 

kolektivního investování, penzijního připojištění a pojišťovnictví, 

poruší závažným způsobem závazná pravidla obezřetného podnikání, 

obhospodařování majetku, odborné péče nebo zákaz vykonávat 

zákonem nebo úředním rozhodnutím určené úkony, služby nebo jiné 

činnosti, a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům 

nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli nebo opatří 
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tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované 

skupiny, 

b) spáchá-li takový čin opětovně, 

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo 

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého 

rozsahu, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého 

rozsahu, nebo 

c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
28

 

Odstavec první sankcionuje pachatele, který poruší právní 

předpis o nekalé soutěţi tím, ţe při účasti v hospodářské soutěţi 

naplní některou ze skutkových podstat nekalé soutěţe podle § 44 – 52 

ObchZ. 

Stejným způsobem bude potrestán pachatel, který bude jednat 

v rozporu s právními předpisy týkající se hospodářské soutěţe 

(soutěţitel uzavře s konkurentem dohodu o stanovení ceny, rozdělení 

trhu, závaţným způsobem poruší závazná pravidla zadávacího řízení 

ve veřejných zakázkách). [7] 

“Z toho vyplývá, že k dokonání trestného činu porušení předpisů 

o pravidlech hospodářské soutěže ať už podle § 248  

odst. 1 nebo odst. 2 musí pachatel svým jednáním způsobit ve větším 

rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, nebo opatřit 

sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody“.
29

 

Způsobení újmy ve větším rozsahu je širší pojem, neţ škoda. 

Proto je třeba do tohoto pojmu zahrnout jak újmu materiální, tak 

imateriální, přičemţ není podstatné, jestli taková újma skutečně 

vznikla, ale postačí, aby soutěţní jednání bylo způsobilé takovou újmu 

                                                 
28   Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník 

29   ŠÁMAL, P. A kol. Trestní zákoník II. §140 aţ 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 2272 
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přivodit. Újma ve větším rozsahu můţe být tvořena jak materiální, tak 

imateriální. 

Opatření neoprávněných výhod ve větším rozsahu se rozumí 

zvýhodnění hospodářského subjektu, kterému ustanovení o nekalé 

soutěţi mají zabránit (jedná se např.: o výhody získané klamavým 

označením zboţí). Výhody mohou být zase jak materiální (lze vyčíslit 

penězi, větší rozsah dovodit při částce 50 000 Kč), tak imateriální 

(jejich význam by měl být srovnatelný s větším rozsahem materiálních 

výhod). Kritéria jsou převáţně ekonomické povahy a mohou se různě 

prolínat. Je třeba zkoumat i zavinění pachatele. Větší rozsah výhod 

můţe činit potíţe při přesném vyčíslování v konkrétních případech. 

[7] 

K vyvození trestní odpovědnosti musí být kumulativně splněny 

čtyři podmínky, musí jít: 

- o jednání v hospodářské soutěži, 

- které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, 

- je způsobilé přivodit újmu jednotlivým soutěžitelům nebo 

spotřebitelům a  

- naplňuje některou ze skutkových podstat nekalé soutěže uvedenou 

v písm. a) až i).
30

 

Podstatným ustanovením v oblasti trestněprávního postihu je § 

12 odst. 2 TrZ, jeţ říká, ţe „trestní odpovědnost pachatele a 

trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech 

společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu“. Z tohoto ustanovení 

lze usuzovat, ţe by nemělo k trestní výhruţce býti saháno tam, kde lze 

dostatečné ochrany dosáhnout prostředky jinými. Trestněprávní řešení 

představuje krajní prostředek ochrany. Na tom se shodují představitelé 

dnešní právní teorie i praxe. Trestní právo disponuje těmi 

nejcitlivějšími prostředky státního donucení, které značně zasahují 

nejen do práv pachatele, ale také významně ovlivní jeho okolí i jeho 

rodinu, proto by mělo být uţito trestněprávních zásahů co moţná 

nejméně, tedy pokud neexistuje jiné řešení. [7] 

 

                                                 
30   ŠÁMAL, P. A kol. Trestní zákoník II. §140 aţ 421. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 2274 
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3.8 Srovnání trestního zákona a trestního zákoníku 

 

Nový trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské 

soutěţe v sobě kumuluje dřívější ustanovení o trestném činu nekalé 

soutěţe § 149 trestního zákona a porušování závazných pravidel 

hospodářského styku v § 127 trestního zákona. [5] „Oproti dřívějšímu 

ustanovení, by tak mělo dojít k podstatnému omezení trestního postihu 

nekalé soutěže, a to z důvodu odstranění neurčitého pojmu zvyklosti 

soutěže, neboť vázat trestnost na takto vymezený pojem je v rozporu 

s požadavkem na určitost trestněprávních norem“.
31

 

Nová právní úprava přinesla zvýšení trestů za nekalosoutěţní 

jednání a to z 1 roku aţ na 3 roky. V případě, ţe se nekalosoutěţního 

jednání dopustí soutěţitel v rámci organizované skupiny či opakovaně 

hrozí tresty ještě vyšší. § 248 rovněţ určuje v odst. 1 rozsah újmy a 

rozsah získaných výhod, coţ trestní zákon neurčoval. 

Jako nejpodstatnější změnu oproti stávající úpravě bych uvedl, 

ţe trestně právní postih nekalosoutěţního jednání nesankcionuje 

jednání, které naplňuje jen generální klauzuli nekalé soutěţe podle § 

44 odst. 1 ObchZ. Současně s tímto ustanovením musí být naplněna 

některá ze zvláštních skutkových podstat nekalé soutěţe dle § 45 – 52 

ObchZ. [5] Tedy trestní zákon stanovoval trestní odpovědnost 

v případě, ţe pachatel splnil svým jednáním znaky generální klauzule 

a nemusel tak naplnit některou ze skutkových podstat nekalé soutěţe. 

Trestní zákoník jiţ to neumoţňuje. Toto bych uvedl jako 

nejpodstatnější změnu nové právní úpravy v této oblasti. 

 

  

                                                 
31   ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 201 
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4 Právní úprava nekalé soutěže 

 

Právní úpravu nekalé soutěţe jsem rozebíral podrobně na 

začátku své práce, kde jsem se zabýval vysvětlením základních pojmů 

týkající se nekalé soutěţe. 

V této části bych podrobněji rozebral jednotlivé skutkové 

podstaty nekalé soutěţe a navrhl bych moţnosti zlepšení, pokud je to 

v dané oblasti dle mého názoru moţné. Na začátku mé práce jsem 

jednotlivé skutkové podstaty pouze vyjmenoval a nyní se jimi budu 

zabývat, především tedy jejich právní úpravou. 

 

4.1 Klamavá reklama 

 

Právní úprava klamavé reklamy je obsaţena v obchodním 

zákoníku v § 45 ObchZ. Podle § 45 odst. 1 se klamavou reklamou 

rozumí „šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či 

výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím 

vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo v 

hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů 

nebo dalších zákazníků“. 

Reklama je podrobena rovněţ veřejnoprávním omezením. 

V tomto případě se bude jednat o zákon o reklamě a příp. zákon na 

ochranu spotřebitele, tento předpis v § 8 zakazuje klamání spotřebitelů 

podstatně přísněji, neţ ustanovení obsaţené v obchodním zákoníku. 

Reklamou se rovněţ zabývá i tzv. Rada pro reklamu, která se snaţí o 

decentní, pravdivou a čestnou reklamu. Za tímto účelem vydala 

Kodex reklamy, který obsahuje zásady, kterých by mělo být v reklamě 

dodrţováno. 

Z definice obsaţené v obchodním zákoníku vyplývá, ţe jsou 

zakázány „údaje klamné“. Není rozhodující, zda jsou údaje uvedené 

v reklamě pravdivé či nikoli. Tedy údaje jak pravdivé, tak nepravdivé 

mohou u spotřebitele vyvolat klamavou představu (mohou spotřebitele 

uvést v omyl). Rozhodující je celkový dojem, jaký reklama u 

spotřebitele vyvolá. [1] 
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Neoddělitelným znakem reklamy je její šíření. „Zákon 

nepožaduje výslovně, aby klamavé údaje byly učiněny veřejně, jak to 

upravoval dřívější zákon proti nekalé soutěži“.
32

 Zakázáno je tedy 

jakékoli šíření klamavých údajů (veřejných i neveřejných). Jako 

neveřejné šíření bych uvedl sdělení prodavače spotřebiteli. Naopak 

veřejné šíření údajů lze provést např.: rozhlasem. 

Údaj vyjadřuje v reklamě uvedení určité skutečnosti (písmem, 

slovem i obrazem). Údajem se rozumí i určité tvrzení o vlastnostech 

výrobku. [1] 

Domnívám se, ţe dnešní úprava klamavé reklamy obsaţená 

v obchodním zákoníku kvalitně navázala na předchozí předválečný 

zákon proti nekalé soutěţi z roku 1927, který jiţ úpravu klamavé 

reklamy obsahoval. 

 

4.2 Klamavé označení zboží a služeb 

 

Obchodní zákoník zakazuje vedle klamavé reklamy také 

klamavé označení zboţí nebo sluţeb v § 46 ObchZ. Odst. 1 tohoto 

ustanovení definuje co si pod tímto pojmem představit: „Klamavým 

označením zboží a služeb je každé označení, které je způsobilé vyvolat 

v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo 

služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od 

určitého výrobce, nebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky 

nebo zvláštní jakost…“. Deliktu se můţe dopustit výrobce, který zboţí 

vyrobil ale i prodejce, který zboţí prodává. [1] 

Klamavá reklama a klamavé označení zboţí a sluţeb bývají 

posuzovány souběţně. Jejich rozdělení v našem právu má původ 

v prvorepublikové úpravě. Jiţ v zákoně proti nekalé soutěţi byly tyto 

pojmy rozděleny do dvou skutkových podstat. 

Společným znakem těchto skutkových podstat je uvádění 

pravdivých, ale i nepravdivých údajů, které vykazují znaky 

klamavosti. Zásadní rozdíl spočívá v tom, ţe aby bylo moţné 

postihnout klamavou reklamu, vyţaduje zákon šíření takové reklamy. 

                                                 
32   MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 55 
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Naopak u klamavého označení zboţí a sluţeb jiţ pro postih není šíření 

podstatné, postačí, aby bylo takové označení pouţíváno. [3] 

Aby bylo moţné mluvit o klamavém označení zboţí, nebo 

sluţby musí zboţí (sluţba) vyvolat mylnou domněnku o původu zboţí 

nebo o jeho vlastnostech. [1] Mylný dojem o původu vyvolá např.: 

vyobrazení vlajky určitého státu na obalu výrobku. Klamnou 

domněnku o vlastnostech zboţí mohou vyvolat určitá slova na 

obalech. Např.:budou li na obalu vyobrazeny diplomy, medaile…, ač 

tento výrobek ţádné z uvedených ocenění nezískal. K této 

problematice u nás chybí patřičná judikatura a dle mého názoru je zde 

prostor pro zlepšení. 

Klamavým označením není uvedení označení, které se 

všeobecně vţilo (označení, které zobecnělo – např.: uherský salám), 

jak uvádí § 46 odst. 3 ObchZ. V tomto případě označení lze pouţít, 

pokud nebude obsahovat klamavé dodatky jako „původní“ či 

„originální“. 

 

4.3 Vyvolání nebezpečí záměny 

 

Obdobně jako obě předchozí skutkové podstaty brání i zákonná 

konstrukce § 47 ObchZ, zakazující nebezpečí vyvolání záměny, 

oklamání veřejnosti. Stejně jako ostatní nekalosoutěţní skutkové 

podstaty je i tato koncipována jako ohroţovací delikt, nemusí tedy 

k záměně skutečně dojít, ale postačí, ţe nebezpečí záměny hrozí. [3] 

Ustanovení § 47 ObchZ rozděluje skutkovou podstatu do tří 

dílčích skupin. První skupina chrání „užití firmy nebo názvu osoby 

nebo zvláštního označení podniku užívaného již po právu jiným 

soutěžitelem“.
33

 Druhá skupina chrání podnikové značky a celkově 

značky týkajících se materiálů, výrobků a výkonů podniku. Třetí 

skupina chrání před napodobením cizích výrobků, obalů nebo výkonů. 

[10] 

Dle prvního odstavce se soutěţitel dopustí nekalosoutěţního 

jednání, jestliţe vyuţije označení podniku, které jiţ uţívá jiný 

                                                 
33   Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 47 odst. 1 
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soutěţitel. Ochrana přichází v úvahu tehdy, jestliţe je firma
34

, název, 

nebo označení podniku skutečně uţíváno a jestliţe by tímto uţíváním 

mohlo dojít k záměně s podnikem jiného soutěţitele. Postih přichází 

v úvahu, i pokud je zaměnitelná pouze část firemního názvu.  

Druhá skupina chrání podnikové značky. Zaměnitelnost uţitím 

zvláštního označení, které platí pro určitý podnik (výrobek) vyţaduje, 

aby toto označení bylo nějakým způsobem individualizováno. První 

příklad právní ochrany je, ţe označení bude přihlášeno a zapsáno jako 

ochranná známka. Druhou moţností je, ţe podnik vyuţívá určitou 

značku dlouhodobě. Tudíţ neexistuje zde ochranná známka, ale 

veřejnost si s určitou značkou spojuje určité výrobky či dokonce celý 

podnik. 

Třetí skupina pod písmenem c) říká, ţe jako nekalou soutěţ lze 

postihnut, za určitých předpokladů, napodobení cizích výrobků, obalů 

a také výkonů. Zákon blíţe nedefinuje, co si máme představit pod 

pojmem napodobení. Jako příklad bych uvedl převzetí cizího výkonu 

či napodobení určité technologie. Zde je třeba uvést, ţe musí být 

napodobení opakováno (např.: musí být vyrobeno větší mnoţství ks). 

Plagiátem nemusí být celý výrobek. Napodobení se můţe týkat pouze 

některé části výrobku (např.: technologie výroby hliníkových kol u 

aut). [3] „Aby napodobení bylo obecně možno kvalifikovat jako 

nekalou soutěž, musí zde být kromě nebezpečí záměny dány také 

veškeré předpoklady, které pro ni stanoví generální klauzule § 44, 

zejména rozpor s dobrými mravy“.
35

 

Pokud bychom zkoumali současná česká soudní rozhodnutí 

vztahující se k § 47 ObchZ, jsou poměrně častá, ve většině těchto 

případů se jedná o předběţná opatření. Většina sporů se týká 

neoprávněného uţití obchodního jména (firmy). [2] 

 

                                                 
34  Firma – dle § 8 ObchZ se firmou rozumí název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku a 

podnikatel činí právní úkony v rámci své hospodářské činnosti pod svou firmou. Firma je tvořena slovy, rovněţ 

můţe být zapsána jako ochranná známka. Dle ustanovení § 10 ObchZ nesmí být firma zaměnitelná s firmou 

jiného podnikatele. 

35   MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 73 
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4.4 Parazitování na pověsti 

 

Další skutkovou podstatou nekalé soutěţe, kterou upravuje 

obchodní zákoník je parazitování na pověsti. Parazitování na pověsti 

je upraveno v § 48 ObchZ, jenţ za parazitování povaţuje „využívání 

pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat 

pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by 

soutěžitel jinak nedosáhl“. 

§ 48 chrání jakoukoli trţně vyuţitelnou pověst soutěţitele. Tedy 

nejen vlastnost označovanou jako image (renomé), ale především 

goodwill. Goodwill můţeme rovněţ nazvat dobrou pověstí 

podnikatele, příp. jeho podniku. Dobrou pověst nemá kaţdý soutěţitel 

a vytváří se dlouhodobě a s nemalým úsilím a náklady. [6] 

Zákon mluví o pověsti soutěţitelova podniku, výrobků a sluţeb. 

Aby se podnikatel mohl domáhat ochrany své pověsti před nekalou 

soutěţí, musí nějakou pověst podnikatel mít. Jiným podnikatelům 

zákon zakazuje této pověsti jakkoli vyuţívat a to nejen napodobením.  

Parazitující osoba a poškozená osoba (ten, na jehoţ pověsti je 

parazitováno) dokonce nemusí být ani v soutěţním vztahu. Postačí, 

aby byli soutěţiteli ve smyslu § 41 ObchZ. Pokud je parazitováno na 

pověsti, kdo není soutěţitelem, budeme vycházet z jiných právních 

předpisů, zejména z občanského zákoníku. [1] 

V praxi dochází nejčastěji k tzv. „výrobkovému pirátství“. Méně 

kvalitní výrobek je označen jako výrobek známé firmy (nejtypičtější 

je oblečení a kosmetika). [6] 

 

4.5 Podplácení 

 

Podplácení je v našem právním řádu upraveno v § 49 ObchZ. 

Podplácení se dopustí kaţdý soutěţitel, který přímo nebo nepřímo, 

slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým 

postupem docílil na úkor jiných soutěţitelů pro sebe nebo jiného 

soutěţitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěţi. [10] 
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Podplácení je koncipováno výlučně jako civilněprávní delikt. 

Musíme podplácení rozlišit od skutkové podstaty podplácení obsaţené 

v trestním zákoníku. Zásadní rozdíl je v tom, ţe za nekalou soutěţ lze 

sankcionovat i právnickou osobu. „Postih za nekalou soutěž je 

výlučně věcí soukromoprávní iniciativy dotčených subjektů, zatímco 

trestné činy stíhají veřejnoprávní orgány“.
36

 Z uvedeného vyplývá, ţe 

ustanovení o podplácení (§ 49 ObchZ) má odlišné funkce a cíle, neţ 

ustanovení o podplácení jako trestném činu (§ 161 trestního 

zákoníku). 

Osobou, která je subjektem podplácení (dle zákona) je soutěţitel 

(aktivní podplácení). Podplácející můţe být i právnická osoba, byť 

vlastní úkon podplácení provede osoba fyzická. Úplatek můţe 

soutěţitel nabídnout přímo nebo nepřímo (pomocí jiné osoby).  

Podplacenou osobou (příjemcem úplatku) můţe být osoba, která 

je se soutěţitelem v pracovním nebo obdobném poměru. Nemusí jít 

pouze o osoby fyzické. Zákon rozlišuje: členy statutárních orgánů, 

zaměstnance, znalce, poradce a jiné. 

Zákon říká, ţe musí dojít k získání prospěchu. Prospěch v tomto 

případě nemusí být pouze finanční či materiální jak by se mohlo zdát. 

Jako prospěch lze označit i to, ţe někdo zprostředkuje členství 

v nějakém prestiţním klubu. Za prospěch ovšem nelze povaţovat 

příleţitostné dárky (propisky, dárkové balíčky). Pro rozhodnutí co lze 

tolerovat, mají rozhodující význam obchodní zvyklosti a obyčeje. [1] 

V oblasti podplácení dle mého názoru je právní úprava 

vyčerpávající a v této oblasti není moţnost pro zlepšení. 

 

4.6 Zlehčování 

 

V našem právu je zlehčování upraveno v § 50 ObchZ. V § 50 

odst.1 ObchZ je uvedeno: „zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel 

uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného 

soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit 

                                                 
36   ELIÁŠ, K., BEJČEK, J., HAJN, P., JEŢEK, J. a kol. Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěţní právo. 3. 

 vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 325 
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újmu“. Odst. 2 říká, ţe zlehčování je i uvádění pravdivých údajů, 

pokud jsou tyto údaje způsobilé přivodit soutěţiteli újmu. Oproti 

prvnímu odstavci nestačí pouhé uvádění údajů, je třeba tyto údaje dále 

rozšiřovat. Kdybychom tuto úpravu srovnali s klamavou reklamou, 

pak dojdeme k závěru, ţe klamavá reklama vyţaduje šíření oproti 

zlehčování, jiţ stačí samotné uvedení nepravdivého údaje. 

Společným znakem je újma soutěţitele. Újmou je třeba rozumět 

jakékoli poškození soutěţitele, nejen materiální, ale také imateriální 

jako např. poškození dobrého jména. Nevyţaduje se, aby újma 

skutečně vznikla, dokonce se nevyţaduje ani to, aby soutěţitel 

(nekalý) získal nějakou výhodu. 

Je třeba zmínit, ţe pro naplnění skutkové podstaty zlehčování je 

třeba, aby k němu došlo v souvislosti se soutěţí a šlo o údaje spojené 

se soutěţiteli. Vyplývá tedy, ţe nedopadá na případy důvěrných 

sdělení vyţádaných v oprávněném zájmu a objektivně podaných 

(sdělení banky o důvěryhodnosti podnikatele). [3] 

Tato skutková podstata je významná tím, ţe není zaloţena na 

klamání spotřebitele. Klamáním spotřebitele se snaţí soutěţitel 

maximalizovat svůj zisk. Zlehčování se zaměřuje na zostuzení 

(hanobení) své konkurence. Soutěţitel se snaţí poškodit svou 

konkurenci a získat tím prospěch. 

 

4.7 Srovnávací reklama 

 

Srovnávací reklama je upravena v § 50a ObchZ jeţ v odst. 1 

říká, ţe „srovnávací reklamou je jakákoliv reklama, která výslovně 

nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby 

nabízené jiným soutěžitelem“. Obchodní zákoník dále obsahuje výčet 

podmínek, za kterých je tato reklama přípustná. Pokud srovnávací 

reklama kterékoli z podmínek nevyhovuje, jedná se o nedovolenou 

srovnávací reklamu. Jednotlivé podmínky jsou zapracovány v § 50a 

odst. 2 ObchZ. 

Z úpravy obsaţené v obchodním zákoníku je patrné, ţe úprava 

srovnávací reklamy byla včleněna do obchodního zákoníku dodatečně. 
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Skutková podstata nedovolené srovnávací reklamy byla do 

obchodního zákoníku začleněna novelou č. 370/2000 Sb. s účinností 

od 1. 1. 2001 na základě Směrnice 97/55/ES ze dne 6. října 1997, 

kterou vydala Evropská unie. Hlavním důvodem začlenění této 

skutkové podstaty nekalé soutěţe byla skutečnost, ţe reklama 

překračuje hranice států a bylo třeba sjednotit přístup jednotlivých 

členských států EU. Nebylo by moţné, aby jeden stát srovnávací 

reklamu připouštěl a druhý nikoliv. Srovnávací reklama také stimuluje 

soutěţ a můţe být uţitečná pro spotřebitele. 

Definice obsaţená v obchodním zákoníku připouští dvojí 

srovnání a to přímé nebo nepřímé. Srovnávány mohou být rovněţ 

výrobky či sluţby nabízené soutěţiteli. 

Při prostudování výčtu podmínek, za kterých je srovnávací 

reklama přípustná se domnívám, ţe úprava této oblasti je aţ příliš 

přísná. Srovnávací reklama je uţitečná pro spotřebitele, můţe na 

základě této reklamy srovnávat jednotlivé produkty soutěţitelů, na 

druhé straně si myslím, ţe srovnávací reklama balancuje na hraně 

zlehčování či parazitování na pověsti, coţ je pro poškozeného 

soutěţitele nepřípustné. V praxi podnikatelé příliš srovnávací reklamu 

nevyuţívají a to právě kvůli velice přísným podmínkám, za kterých je 

dovolena.  

 

4.8 Porušování obchodního tajemství 

 

Obchodní zákoník upravuje skutkovou podstatu porušení 

obchodního tajemství v § 51 ObchZ, kde je uvedeno, ţe 

„porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné 

osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije 

obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se 

dověděl“. Co je předmětem ochrany je definováno v § 17 ObchZ, tedy 

§ 17 definuje obchodní tajemství. „Obchodní tajemství je předmětem 

práv náležejících k podniku a bez svolení podnikatele jej nesmí nikdo 



42  

 

jiný využívat“.
37

 

V případě této skutkové podstaty nemusí být delikventem pouze 

soutěţitel, jak jej definuje § 41 ObchZ. Nekalé soutěţe se mohou 

dopustit osoby, které se o cizím obchodním tajemství dozvěděly na 

základě pracovního, nebo jiného vztahu k soutěţiteli nebo v rámci 

výkonu své funkce. Nekalé soutěţe se tedy mohou dopustit 

zaměstnanci, správce konkursní podstaty ale také nucený správce 

banky. Delikventem můţe být i osoba právnická. 

Samotné skutkové podstaty porušení obchodního tajemství se 

tyto osoby dopustí, jestliţe jiné osobě toto tajemství neoprávněně sdělí 

nebo zpřístupní, či tajemství vyuţije pro sebe nebo pro jinou osobu. 

[1] 

Nekalost tohoto jednání není omezena pouze na dobu trvání 

právního vztahu (např.: pracovní poměr), ochrana trvá tak dlouho, 

dokud trvá zájem majitele na ochraně tajemství. Tento oprávněný 

zájem zaniká, pokud se utajované skutečnosti stanou skutečnostmi 

známými. [6] 

 

4.9 Ohrožování zdraví a životního prostředí 

 

Aţ do přijetí obchodního zákoníku byla skutková podstata 

ohroţování zdraví a ţivotního prostředí v našem právním řádu 

neznámá. Formulace § 52 ObchZ říká, ţe se je to: „jednání, jímž 

soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje 

výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy 

ochrany zdraví anebo životního prostředí chráněné zákonem“. 

Ochrana ţivotního prostředí je prioritním úkolem veřejného 

práva, především správního. Dochází tedy k prolínání prvků veřejného 

práva do práva soukromého (publicizace). Obchodní zákoník vychází 

z nutnosti chránit ţivotní prostředí a zdraví všemi dostupnými 

prostředky našeho právního řádu. [1] 

Tato oblast vnesla do právní úpravy nekalé soutěţe dva nové 

pojmy. Za prvé zkreslení hospodářské soutěţe, coţ znamená, ţe soutěţ 

                                                 
37   PELCL, V. Hospodářská soutěž. 1. vydání. Praha: GRADA  Publishing, 1995, s. 94 
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existuje, jen je v důsledku určitého jednání omezena. V druhém 

případě se jedná o ohroţení zájmů na ochraně zdraví a ţivotního 

prostředí. [3] „Je třeba dovodit, že podmínkou pro aplikaci tohoto 

ustanovení není přímo ohrožení zdraví nebo životního prostředí, ale 

ohrožení zájmu ochrany těchto statků“.
38

 

Podnikatel je povinen při provozování své podnikatelské 

činnosti co nejúčinněji chránit ţivotní prostředí a za škody způsobené 

jeho činností musí nést odpovědnost. Jako příklad nekalosotěţního 

jednání bych uvedl např.: závadné výrobky, které podnikatel vyrábí a 

prodává (závadné sklo, závadný alkohol…). [6] 

Ustanovení § 52 je koncipováno jako ohroţovací delikt, takţe 

pro naplnění této skutkové podstaty postačí, aby byl ohroţen zákonem 

chráněný zájem, nevyţaduje, aby k porušení těchto zájmů skutečně 

došlo. Důkazní břemeno nese ţalobce a praxi bude velice obtíţné 

dokázat, zda skutečně k naplnění této skutkové podstaty došlo, příp. 

můţe dojít. 

 

4.10 Zhodnocení právní úpravy nekalé soutěže 

 

Při prostudování práva nekalé soutěţe, především jednotlivých 

skutkových podstat se domnívám, ţe právní úprava je v našem 

právním řádu dostačující a není moc příleţitostí ji vylepšit, coţ ostatně 

dokazuje i soudní praxe. Přesto bych uvedl několik moţných zlepšení 

dle mého názoru v této oblasti. 

Jako první bych uvedl skutkovou podstatu vyvolání nebezpečí 

záměny uvedenou v § 47 ObchZ. Dřívější ustanovení této 

problematiky bylo o mnoho podrobnější. Kdyţ si § 47 pečlivě 

prostuduji, pak zjistím, ţe např.: neobsahuje vysvětlení pojmu 

napodobení, ač jej hojně vyuţívá. Je těţké si tedy představit, co si pod 

tímto pojmem máme myslet. Tedy zde je dle mého názoru prostor pro 

zlepšení. 

Dále např.: § 50a ObchZ, v tomto případě srovnávací reklama. 

Toto ustanovení má naopak opačný problém a to, ţe je upraveno aţ 

                                                 
38   MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 99-100 
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příliš přísně. Vymezení skutečností, za kterých je tato reklama 

přípustná je aţ příliš přísné a soutěţitelé se tudíţ k této reklamě příliš 

neuchylují, ač je pro spotřebitele velice výhodná. Kdyţ uţ se 

soutěţitel rozhodne vyuţít srovnávací reklamu, pak bych doporučoval, 

aby mu ji zpracoval odborník, tedy právník a to právě z důvodu, aby 

jej nikdo nemohl podezírat z nekalosoutěţního jednání. 

Ještě bych se rád zmínil o trestní odpovědnosti. V dřívějším 

zákoně bylo moţné postihovat nekalou soutěţ pouze na základě 

generální klauzule, coţ novějším trestním zákoníku, jiţ nelze. Jednání 

musí naplňovat některou z konkrétních skutkových podstat nekalé 

soutěţe. Dle mého názoru je toto cesta o krok zpět, protoţe skutkové 

podstaty uvedené v obchodním zákoníku nemohou dostatečně pokrýt 

veškerá nekalosoutěţní jednání soutěţitele. Dřívější ustanovení 

trestního zákona bylo výhodnější, protoţe bylo moţně postihnout 

soutěţ pouze na základě generální klauzule. 
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5 Závěr 

 

Na začátku práce jsem si stanovil hlavní cíle, které jsem naplnil, 

dle mého názoru. 

V první kapitole jsem rozebral pojmy týkající se nekalé soutěţe. 

Především jsem se zaměřil na hospodářskou soutěţ, nekalou soutěţ a 

pojmy s nimi související. Podrobně jsem rozebral osoby, jeţ se nekalá 

soutěţ můţe dotýkat. Dále tři znaky, jeţ musí být naplněny, aby se 

jednalo o nekalou soutěţ, tedy generální klauzuli. Z části jsem nastínil 

vývoj práva nekalé soutěţe. 

V druhé kapitole jsem uvedl příčiny vzniku nekalé soutěţe, tedy 

hlavní důvody proč vlastně k nekalé soutěţi dochází a její důsledky. 

Dále jsem rozebral právní prostředky ochrany proti nekalé soutěţi 

obsaţené v obchodním zákoníku. Na konci této kapitoly jsem 

zhodnotil hlavní rozdíly mezi dřívějším ustanovením trestního zákona 

a novým ustanovením v trestním zákoníku pro oblast nekalé soutěţe. 

V poslední části jsem se zabýval dosavadní právní úpravou 

nekalé soutěţe. Rozebral jsem podrobněji jednotlivé skutkové 

podstaty nekalé soutěţe, které jsem na začátku práce pouze nastínil. 

Na konci jsem vyjádřil vlastní názor na dosavadní právní úpravu 

týkající se nekalé soutěţe. 

Hlavní cíl práce, tedy zhodnocení právní úpravy jsem popsal 

výše. Dospěl jsem k názoru, ţe stávající úprava je dostačující, pouze 

v některých případech bych navrhl zlepšení.  

Nakonec bych rád vyslovil vlastní názor na to, co dělat kdyţ 

dojde k nekalosoutěţnímu jednání. V kaţdém případě doporučuji 

poškozenému jednat, ať uţ se jedná o soutěţitele nebo spotřebitele. 

Nesmí dát moţnost rušiteli domnívat se, ţe jeho nekalosoutěţní 

jednání zůstane nepotrestáno. Rušitel musí nést důsledky za své 

jednání. Hledání řešení nebude v oblasti trestního práva, nýbrţ 

především v rovině soukromoprávní, i přesto bude při aplikaci práva 

problém. Mnoho poškozených nebude nekalosoutěţní jednání řešit a 

to především pro velkou finanční a časovou náročnost. Ve většině 

případů se spory táhnou dlouhou dobu a neţ je schopen soud spor 

vyřešit, tak většinou důsledky pro poškozeného odpadnou, i přesto 
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doporučuji jednat a nenechat jednání „vyšumět“. 

Zvolené téma se mi velice líbilo. Bez pochyby jsem nabyl nové 

zkušenosti týkající se této problematiky, rovněţ jsem si ověřil znalosti 

získané v průběhu studia.  
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